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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน เปน
การการวิจัยและพัฒนา 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยเพื่อพัฒนารูปแบบการคัดแยก
ผูปวย 2) สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวย 3) การนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใชและ 4) ประเมินผล
การใชรูปแบบการคัดแยกผูปวย วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยและรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหา ผลการวิจัย พบวา  

1. ปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยของพยาบาลแผนกฉุกเฉิน มี 2 ดาน คือ ดานรูปแบบการคัดแยกผูปวย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน และ 2) ดานคุณลักษณะและสมรรถนะพยาบาลผูคัดแยกผูปวย 

2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ รูปแบบการคัดแยกผูปวยแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) ดานการ
เตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยกผูปวยฉุกเฉิน 2) เครื ่องมือในการคัดแยกผูปวยตามบริบท
โรงพยาบาลนาน 3) สมรรถนะและภาระงานของพยาบาลผูคัดแยกผูปวย การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวย
และเครื่องมือประเมิน  พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

3. ผลการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใช พบวา พยาบาลมีคะแนนความรูภายหลังการฝกอบรมเพ่ิมขึ้น มีประสบการณ
จริงในการคัดแยกผูปวย ผลการคัดแยกผูปวยมีขอผิดพลาดลดลง มีความรูสึกมั่นใจ เห็นคุณคาและตระหนักเรื่องการคัดแยกผูปวย
เพิ่มมากข้ึน และสมาชิกสหสาขาวิชาชีพท่ีรวมปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความรูความเขาใจเร่ืองกระบวนการและหลักการ
คัดแยกผูปวยเพ่ิมขึ้น มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพิ่มขึ้น  

4. ผลการประเมินการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวย ผูเขาอบรมสะทอนวา กิจกรรมรูปแบบการคัดแยกผูปวยทําให
ตนเองมีความรู ความเขาใจและความมั่นใจเรื่องการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น เครื่องมือและแบบประเมินที่พัฒนาข้ึนชวยในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการผิดพลาด รูสึกมีความสุขและเห็นคุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากข้ึน ผูมีสวนเกี่ยวของ
เห็นวาหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาลนาน 
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Abstract 

This research aims were develop the triage model by emergency nurses in Nan hospital. This study 

was conducted through research and development. The four steps were as follows: 1) studying of problem 

and the basic needs of the triage, 2) constructing model and verifying model quality, 3) Applying the model 

with nurses, and 4) Evaluating model. Quantitative data analyzed by means of mean and percentage and 

qualitative data analyzed using content analysis. The results were found that: 1. The triage basic needs have 2 

aspects: 1) the triage model and 2) characteristics and competency of triage nurses. The results led to design, 

create the model in step 2. 
2. Constructing model and verifying model quality. The model consisting of 3 elements. 1)

knowledge preparation and readiness of triage nurses, 2) The triage tools according to the context of Nan 

hospital, and 3) Competency and workload of triage nurses. The examination of model quality and tools 

found that the model and tool were appropriate at high level.                 

3. The results of the model application were found that; the nurses have increased knowledge,

attitudes and appreciation in caring for the elderly, have triage experienced, decreased in the triage error, 

Have a feeling of confidence, increased value and awareness of triage. The multidisciplinary members who 

participating in the emergency department have a better understanding of the process and principles of 

triage, and have a better relationship with each other.           

4.The evaluation of the model were found that the participants reflected that model activities made

themselves educated. Increased understanding and confidence. Triage tools and assessments help make 

better operational decisions. Reduce mistakes, happier and more self-worth. The stakeholders saw that the 

model was practical and appropriate to Nan context. 
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1. บทนํา
การคดัแยกผูปวยฉุกเฉิน (Triage) เปนขั้นตอนสําคัญตามกระบวนการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจากเปน

การจัดลําดับความสําคัญของการดูแลชวยเหลือตามความเรงดวนเพ่ือชวยใหผูปวยที่มีภาวะคุกคามชีวิตหรือมีภาวะฉุกเฉินวิกฤต
ไดรับการดูแลรักษาเปนลําดับแรก ผูปวยฉุกเฉินที่มีอาการไมรุนแรงรับการดูแลอยางทั่วถึง เปนไปตามลําดับความเรงดวนและ
ปลอดภัย (Gurzick & Kesten, 2010) ประโยชนของการคัดแยกผูปวยเพ่ือใหผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บไดรับการดูแลตามลําดับ
ความสําคัญเพื่อกําหนดความรุนแรงและคาดการณทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เพ่ือคาดการณระยะเวลาท่ีผูปวยสามารถรอไดอยาง
ปลอดภัย ชวยในการใชประโยชนของพ้ืนที่และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ชวยในการดูแลเฝาระวังผูปวย รวมถึง  ชวยการ
สื่อสารเพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ (พนอและปริวัฒน, 2557) นอกจากนี้ การคัดแยกผูปวยฉุกเฉินยังเปนการ
ปฏิบัติงานทางการแพทยตามที่กฎหมายกําหนดในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งไดมีการ
กําหนดใหหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาลและผูปฏิบัติการจําเปนตองมีการคัดแยกระดับความฉุกเฉินผูปวยในหนวยงานเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยใหแกผูปวยฉุกเฉิน (สถาบันการแพทยฉุกเฉิน, 2556)   
             พยาบาลคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน (Triage nurse) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการคัดแยกผูปวยซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (สํานักการพยาบาล, 2551) จึงตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจและมีทักษะการปฏิบัติการ
ดูแลผูปวยฉุกเฉิน ทั้งนี้ จําเปนตองผานการอบรม การทบทวนความรู ตรวจสอบความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
อยางสมํ่าเสมอโดยเฉพาะการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินเพื่อใหผูปวยปลอดภัยและไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทันทวงที  
            โรงพยาบาลนานเปนโรงพยาบาลทั่วไปสามารถรองรับผูปวยจํานวน 500 เตียง เปนหนวยงานที่มีบทบาทในดานสุขภาพ
แมขาย (CUP) ตามนโยบายรัฐในโครงการสุขภาพถวนหนาที่ตองดูแลและรับผูปวยที่สงตอ (refer) มาจากโรงพยาบาลเครือขาย 15 
อําเภอในจังหวัดนาน (ศูนยขอมูลและสถิติ โรงพยาบาลนาน, 2563) แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนานจึงเปนจุดบริการที่
มีบทบาทหลักในการคัดแยกผูมารับบริการเพื่อใหไดรับการดูแลที่เหมาะสมทั้งผูรับบริการในเขตอําเภอเมืองนานและผูปวยที่สง
ตอมาจากโรงพยาบาลเครือขายดังกลาว  
             เม่ือพิจารณาสภาพการณทั่วไปในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน พบวา มีจํานวนผูปวยฉุกเฉินท่ีเขารับบริการ 
เฉลี่ยจํานวน 51,320 คน/ป (141คน/วัน) และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในทุกป (ศูนยขอมูลและสถิติโรงพยาบาลนาน , 
2562) ลักษณะการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินมีการหมุนเวียนอัตรากําลังพยาบาลเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานสม่ําเสมอ ทั้งนี้ 
หนวยงานกําหนดใหพยาบาลวิชาชีพเปนผูคัดแยกผูปวยฉุกเฉินโดยในเวรเชาสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณมากกวา 
10 ป และในเวรบาย ดึกและวันหยุดนักขัตฤกษจะเปนพยาบาลระดับปฏิบัติการท่ีมีประสบการณนอยกวา 5 ป (แฟมมอบหมาย
งานแผนกฉุกเฉิน, 2562) โดยใชเครื่องมือดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน (ESI) เพื่อคัดแยกผูปวย เครื่องมือนี้แบงระดับความรุนแรง
ฉุกเฉินผูปวยออกเปน 5 ระดับ ตามความเรงดวน คือ ระดับที่ 1 ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ระดับที่ 2 ผูปวยฉุกเฉินเสี่ยง ระดับที่ 3 ผูปวย
ฉุกเฉินเรงดวน ระดับท่ี 4 ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรงและระดับที่ 5 ผูปวยทั่วไป (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2556; Gilboy, 

2011) อยางไรก็ตามสภาพปญหาการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินที่ผานมาพบขอผิดพลาดในการคัดแยกผูปวยและเกิดอุบัติการณมากใน
เวรบายและเวรดึก (ขอมูลรายงานแผนกฉุกเฉิน, 2562)  ดังนี้ ผูปวยมีอาการทรุดลงระหวางรอการรักษา ผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระหวางการสงตอไปยังแผนกอ่ืน ไดแก หายใจเหนื่อยหอบมากข้ึน มีอาการชัก ซึมลงและความดันโลหิตลดลง เมื่อทบทวนถึงสาเหตุ
และปจจัยที่เกี่ยวของพบวา พยาบาลจุดคัดแยกประเมินอาการเพ่ือการคัดแยกผูปวยไมครอบคลุม สงผลใหผูปวยไมไดรับการดูแล
ตามมาตรฐานการพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน คุณภาพการบริการลดลง ญาติผูปวยเกิดความกังวลและไมพึงพอใจนําไปสูการรองเรียนใน
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การใหบริการ (ขอมูลรายงานสถิติประจําวันแผนกฉุกเฉิน, 2562) และเม่ือพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใชในการประเมินพบวายังไม
ครอบคลุม ชัดเจน ผูปฏิบัติงานไมสามารถใชในการชวยตัดสินใจการคัดแยกไดเทาที่ควร 

ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและรับผิดชอบงานคุณภาพการพยาบาลของแผนกเห็น
ความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยท่ีถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน 
รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือที่ชวยในการคัดแยกผูปวยเพ่ือใหพยาบาลผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง ครอบคลุมและ
ผูปวยไดรับการดูแลชวยเหลือตามความจําเปนเรงดวนและเปนไปตามมาตรฐานการพยาบาลผูปวยฉุกเฉินตอไป 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยเพื่อพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลใน
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน 

2. เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวย
3. เพื่อศึกษาการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน ไปใช
4. เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน

3. วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีระยะเวลาการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 -
เดือนกุมภาพันธ 2564  มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี 

 3.1 ประชากร/กลุมตัวอยางประชากร/กลุมตัวอยาง แบงตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้               
     ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินประชากร คือขอมูลเวชระเบียนผูปวยที่เขารับการรักษาโรงพยาบาลนาน ระหวางเดือนมกราคม- มิถุนายน 2563   ถจําน
วน 35,000 ราย กลุมตัวอยางคือ ขอมูลเวชระเบียนผูปวยที่เขารับการรักษาในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจํานวน 15,000 ราย และ 
การสนทนากลุม ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จํานวน 29 คน กลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพกลุม
ห ัวหน าท ีมและสมาช ิกท ีมแผนกอุบ ัต ิเหต ุและฉ ุกเฉ ินม ีประสบการณ ทํางานมากกว า  5 ป ขึ ้น ไป  จํานวน  16 คน  
              ขั้นตอนท่ี 2 ประชากร คือ ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  

     ขั้นตอนท่ี 3 ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จํานวน 29 คน 

     ขั้นตอนท่ี 4  ประชากร คือ บุคลากรโรงพยาบาลนาน กลุมตัวอยาง คือ  ผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอการใช
รูปแบบการ    คัดแยกผูปวย จํานวน 12 คน 

 3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนรูปแบบการคัดแยกผูปวย
และเครื่องมือ    คัดแยกในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนานที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัด
แยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยก โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 - เดือนกุมภาพันธ 2564 โครงการน้ีผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
เลขที่ 077/2563  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

     ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผู ปวยโดยพยาบาลในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินโดย1) การวิเคราะหขอมูลเวชระเบียนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินยอนหลัง 6 เดือน (มกราคม ถึง มิถุนายน 2563) 
จํานวนขอมูลผูปวยรวมท้ังสิ้น 15,000 ราย ยกเวน ผูปวยที่มาดวยระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉิน ผูปวยรายเกาที่มารับ
การรักษาตามนัด ผูปวยที่ไดรับการรักษาแผนกผูปวยนอกและผูที่มารับบริการทําหัตถการตอเนื่อง  ทั้งนี้วิเคราะหรวมกับการใช
ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสาํหรับการคัดแยกผูปวยของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพ่ือประเมินผลการคัดแยก
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ผูปวยในเบ้ืองตน และ 2) การสนทนากลุมกับพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน คัดเลือกดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเปนกลุมหัวหนาทีมและสมาชิกทีมที่มีประสบการณทํางานมากกวา 5 ป  ขึ้นไป จํานวน 16 คน 
แบงเปน 2 กลุมสมาชิกกลุมๆละ 8 คน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนากลุมดวยตนเอง มีผูชวย 2 คน (ผูชวยบันทึกการสนทนา 1 
คน และผูชวยอํานวยความสะดวกทั่วไป 1 คน) ประเด็นคําถามซึ่งผูวิจัยไดทบทวนและกําหนดกรอบประเด็นจากพระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และ มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของสํานักการพยาบาล (2551) 
ประเด็นหลักที่ใชในการสนทนากลุม จํานวน 2 ประเด็น คือ 1) รูปแบบการคัดแยกผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ 2) คุณลักษณะ
และสมรรถนะพยาบาลผูคัดแยกผูปวย

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยก ผูวิจัยนํา
ขอมูลที่วิเคราะหจากผลการคัดแยกผูปวยและผลการวิเคราะหเนื้อหาการสนทนากลุมมาพิจารณาสรางรูปแบบการคัดแยกผูปวย
และเครื่องมือคัดแยกโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน แลวนํารางรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือ
คัดแยก ไปใหผูเช่ียวชาญ ไดแก แพทย เวชศาสตรฉุกเฉิน จํานวน 3 คน อายุรแพทย 1 คน และพยาบาลชํานาญการพิเศษ 1 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยกที่สรางขึ้น  

ขั้นตอนท่ี 3 การนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยและเคร่ืองมือคัดแยกไปใชกับพยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน จํานวน 29 คน  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวยแบงเปน 1) การประเมินความคิดเห็นของ
พยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีตอรูปแบบการคัดแยกผูปวยและ 2) การสนทนากลุมในประเด็นความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของที่มีตอการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวยสมาชิกรวมสนทนากลุมประกอบดวยแพทย พยาบาลประจําการตึกผูปวยนอก
และพยาบาลตึกผู ป วยใน  เจ าพนักงานเวชกิจฉ ุกเฉ ิน เจ าหนาที ่ประจําศูนย ร ับแจงเหตุและสั ่งการ จํานวน 12 คน 
         3.4 การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้แบงการวิเคราะหขอมูล เปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลการคัดแยก
ผูปวยจากเวชระเบียนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใชสถิติเชิงพรรณนา จํานวนและรอยละ ความรูและการปฏิบัติของพยาบาล
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม และ 2) ขอคนพบจากการสนทนากลุม รวมท้ัง ความคิดเห็นของพยาบาลและผูมี
สวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการคัดแยกผูปวยใชวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
4. ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย  ขอคนพบจากการวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
พบวา  สภาพปญหาผลการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีขอผิดพลาดในการประเมินระดับความรุนแรง 
(triage level)  ไดแก ประเมินระดับความรุนแรงเกินเกณฑการคัดแยกผูปวย (over triage) คิดเปนรอยละ 13.22 และประเมิน
ระดับความรุนแรงตํ่ากวาการคัดแยกผูปวย (under triage) คิดเปนรอยละ 18.2 การใชทรัพยากรบุคคลและทางการแพทยเกิน
ความจริง ไดแก การจัดผูปวยเขาผิดจุดรักษา การใชเตียงและอุปกรณรองรับผูปวยหนักและการใช เครื่องมือแพทยและการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการเกินความจําเปน รวมถึง สงผลกระทบตอผูปวยวิกฤติฉุกเฉินอื่นไมไดรับการชวยเหลือทันทวงที ตามลําดับ
ความเรงดวน และจากการวิเคราะหสาเหตุการคัดแยกที่ผิดพลาด พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ประสบการณการทํางาน 
ความรูและทักษะของพยาบาลผูคัดแยกและความเรงรีบในการคัดแยกผูปวย 

สวนขอคนพบสนทนากลุมพบสาระสําคัญ ไดแก 1) มีประสบการณไมเพียงพอ 2) ความรูและทักษะไมเพียงพอ และ  
3) ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมความตองการในการคัดแยกผูปวยจากการกับบริบทจริง ผลการวิจัยในขั้นตอนนี้นําสูการสราง
รูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือประเมินในตอนที่ 2 
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ตอนที่ 2 ผลสรางรูปแบบและการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือประเมิน 
พบวา 

2.1 ผลการสรางรูปแบบการคัดแยกผูปวยในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบวา รูปแบบการคัดแยกผูปวยในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน แบงเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) ดานการเตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยก
ผูปวยฉุกเฉิน 2) เครื่องมือในการคัดแยกผูปวยตามบริบทโรงพยาบาลนาน และ 3) สมรรถนะและภาระงานของพยาบาลผูคัด
แยกผูปวย

     2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยก พบวา ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยอยูในระดับมาก ( = 4.44, S.D.=0.51) ความเหมาะสมของเครื่องมือการคัดแยก 
ไดแก แบบประเมิน NEWS score และเครื่องมือเกณฑการคัดแยกผูปวยเด็กอยูในระดับมาก ( = 4.52, S.D.=0.51)

            ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใช พบวา 1) พยาบาลทุกคนมีความรูภายหลังการ
ฝกอบรมเพิ่มขึ้น รอยละ 100 คะแนนความรูเฉลี่ย 23.24 จากคะแนนเต็ม 25 โดยใชแบบทดสอบความรูของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉิน 2) พยาบาลมีประสบการณจริงและสามารถนําใชเครื่องมือการคัดแยกผูปวยไดถูกตองรอยละ 100 ผลการคัดแยกผูปวยมี
ขอผิดพลาดลดลง พบวา การประเมินระดับความรุนแรง over triage คิดเปนรอยละ 6.42 และ การประเมินระดับความรุนแรง 
under triage คิดเปนรอยละ 8.32 นอกจากนี้ ในระหวางการนําใชรูปแบบพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพยาบาล ดังนี้ 1) 
พยาบาลมีความรู สึกมั ่นใจ เห็นคุณคาและตระหนักเรื ่อง การคัดแยกผูปวยเพิ่มมากขึ้น 2) สมาชิกสหสาขาวิชาชีพที ่รวม
ปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการและหลักการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีตอ
กันเพิ่มข้ึน 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลรูปแบบการคัดแยกผูปวย พบวา 1) พยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินมีความ
คิดเห็นตอรูปแบบการคัดแยกผูปวย โดยเห็นวากิจกรรมในรูปแบบทําใหตนเองมีความรู ความเขาใจและความมั่นใจเรื่องการคัด
แยกผูปวยเพิ่มขึ้น เครื่องมือและแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นชวยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการผิดพลาด รูสึกมี
ความสุขและเห็นคุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากขึ้น 2) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความเห็นวารูปแบบการคัดแยกผูปวยสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริงและเหมาะสมกับบริบทแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนานสงผลกระทบในทางบวกท้ังตอผูปวย ตัวพยาบาล 
การปฏิบัติงานของพยาบาลและผูรวมปฏิบัตงิานในแผนกอยางดียิง่  พบประเด็นท่ีนาสนใจ คือ การปฏิบัติงานดวยความรูและเขาใจ
ทํ า ให ก า รคั ด แยกผู ป ว ย ถูกต อ ง  ส ง ผ ล ให ผู ป ว ย ได รั กษาทันท ว งที ก อ ให เ กิ ด คุณภาพของกา รบริ ก า ร ดี ยิ่ ง ขึ้ น 
5. อภิปรายผลการวิจัย จากการศึกษาผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนาน ผูวิจัยนําประเด็นท่ีคนพบมาอภิปรายผล ดังนี้ 

5.1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
พบวาการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีขอผิดพลาดในการประเมินระดับความรุนแรง ไดแก ประเมินระดับ
ความรุนแรงเกินเกณฑการคัดแยกผูปวย (over triage) คิดเปนรอยละ 13.22 และประเมินระดับความรุนแรงตํ่ากวาการคัดแยก
ผูปวย (under triage) คิดเปนรอยละ 18.2  และจากการวิเคราะหสาเหตุการคัดแยกที่ผิดพลาด พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของไดแก 
ประสบการณการทํางาน ความรูและทักษะของพยาบาลผูคัดแยกและความเรงรีบในการคัดแยกผูปวย  ส วนขอคนพบจากการ
สนทนากลุมพบสาระสําคัญ ไดแก 1) ประสบการณไมเพียงพอ 2) ความรูและทักษะไมเพียงพอ และ 3) ขาดเครื่องมือที่เหมาะสม
กับบริบทจริง  ผลการศึกษาสอดคลองกับการวิจัยของ พรทิพย วชิรดิลก (2559) ศึกษาเร่ือง การคัดแยกผูปวยของแผนกอุบัติเหตุ
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ฉุกเฉินในประเทศไทย พบวา บุคลากรที่ทําการคัดแยกมีความรูและประสบการณแตกตางกันสงผลตอคุณภาพการคัดแยก โดยอาจ
ต่ําหรือสูงกวาเกณฑ พบขอผิดพลาดในการคัดแยกทําใหมีอุบัติการณรองเรียนของผูรับ บริการท่ีแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินบอยครั้ง 
และผลการศึกษายังสอดคลองกับ นงคเยาว อินทรวิเชียร (2562) ศึกษาคุณภาพการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพนพิสัย ผล
การศึกษา พบวา ทักษะในการคัดแยกในพยาบาลที่อายุงานมากกวา 5 ป จะมีประสบการณมากกวาพยาบาลท่ีอายุงานนอยกวา 5 

ปทําใหเกิดการคัดแยกตางกัน และการไมไดรับการอบรมความรูทําใหการใหบริการเกิดความสับสน พยาบาลผูทําหนาที่คัดแยกไม
ถูกตอง ไมมั่นใจในการคัดแยกผูปวย  ดังนั้น รูปแบบการคัดแยกผูปวยที่พัฒนาข้ึนจึงมาจากความตองการและประสบการณจริง
ของพยาบาล รวมถึง ขอมูลที่สะทอนวา ยังขาดเครื่องมือที่ เหมาะสมกับบริบทจริงนําไปสูการพัฒนาเคร่ืองมือและแบบประเมินที่
ชวยพยาบาลในการตัดสินใจในการคัดแยกผูปวยเกิดประโยชนโดยตรงตอผูรับบริการ จึงอาจกลาวไดวา การท่ีผูวิจัยศึกษาสภาพ
ปญหาและความคิดเห็นของพยาบาลท่ีทําหนาท่ีคัดแยกผูปวยทําใหรปูแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ี
พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับความตองการของพยาบาลอยางแทจริง 

5.2 ผลการสรางรูปแบบและการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยพบวารูปแบบการคัดแยก
ผูปวยมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากรูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานกระบวนการพัฒนาอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน โดยทั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพปญหาการคัดแยกผูปวยและความตองการของพยาบาลท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบการ
คัดแยกผูปวยโดยใหความสําคัญกับขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีนําขอมูลความตองการ
ของพยาบาลมาออกแบบสรางและกําหนดเปนรูปแบบการคัดแยกผูปวยซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบ
ของ Taba (1962) ที่ใชกระบวนการพัฒนารูปแบบโดยใชการวินิจฉัยความตองการจําเปนในการจัดประสบการณและกิจกรรมและ
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท (2532) ที่กลาววา การพัฒนาน้ันจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ตางๆเพื่อทราบความตองการของสังคมและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของจะทําใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ
ชวยใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดดีขึ้น นอกจากนี้ การกําหนดรูปแบบการคัดแยกผูปวย เนื้อหากิจกรรมและ
องคประกอบของรูปแบบการคัดแยกผูปวยสอดคลองกับ ธํารง บัวศรี (2542) ที่ไดใหแนวคิดเกี่ยวเกณฑในการเลือกเน้ือหากิจกรรม 
วา ควรมีประโยชนตอผูเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคต กลาวคือ สามารถนําไปใชไดทันทีและเปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมใน
ระยะยาว ในมุมมองของผูวิจัยเห็นวากระบวนการพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยขั้นตอนท่ี 1 มีความสําคัญมากเพราะทําใหได
รูปแบบการคัดแยกผูปวยและกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของพยาบาลรูปแบบการคัดแยกผูปวย
ที่ไดจึงมีคุณคาสําหรับพยาบาลวิชาชีพผูที่มีบทบาทสําคัญและทําหนาที่ในการคัดแยกผูปวยเพราะทําใหพยาบาลไดเขารวมการ
อบรมในการเตรียมความรูและความพรอมของตนเองสอดคลองกับความตองการและบริบทหนวยงาน รวมถึงสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการดูแลผูรับบริการไดจริงและสามารถนําไปใชไดทันที 

5.3 ผลการศึกษาการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใช พบวาพยาบาลมีความรู ความเขาใจ และไดรับ
ประสบการณจริงในการคัดแยกผูปวยภายหลังการฝกอบรมเพิ่มขึ้น รวมถึง การติดตามประเมินผลโดยผูวิจัยพบวา การคัดแยก
ผูปวยมีขอผิดพลาดลดลง ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากการออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการคัดแยกผูปวย ทั้ง 3 สวน ไดแก 1) ดานการ
เตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยกผูปวยฉุกเฉิน ดวยกิจกรรมการจัดฝกอบรมเร่ืองการคัดแยกผูปวย 
ทั้งนี้ กําหนดใหพยาบาลวิชาชีพในแผนกทุกคนเขารับการอบรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดแยกและการประเมินอาการผูปวยในภาวะ
ฉุกเฉิน การปฏิบัติการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงการวางแผนจําหนายและการสงตอ การทดสอบความรูและ
ประเมินการฝกปฏิบัติจริงภายหลังการอบรม ดวยการประเมินผลการคัดแยกผูปวยในเหตุการณจริง เพื่อใหพยาบาลเกิดทักษะและ
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2) เครื่องมือในการคัดแยกผูปวยตามบริบทโรงพยาบาลนาน  ประกอบดวย แบบประเมิน NEWS 

score รวมถึง เครื่องมือเกณฑการคัดแยกผูปวยเด็ก ถูกพัฒนาข้ึนโดยสอดคลองตามความตองการของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยก
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ผูปวย จึงชวยใหมีความเขาใจและมั่นใจในการปฏิบัติไดถูกตองมากข้ึน และ 3) สมรรถนะและภาระงานของพยาบาลผูคัดแยกผูปวย 
การกําหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองสมรรถนะและภาระงานของพยาบาลซึ่งตองรับผิดชอบในการสรางความรูความเขาใจเร่ือง 
กระบวนการและหลักการคัดแยกผูปวยใหกับสหสาขาวิชาชีพที่รวมปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทําใหพยาบาลตองทบทวน
ความรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอเพื่อถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานรวม การรวมเรียนรูการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ  การเปด
โอกาสใหมีการเสนอความคิดเห็นและการสะทอนการปฏิบัติระหวางกันของสมาชิกทีมการพยาบาล ทําใหพยาบาลมีความรูความ
เขาใจในการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   
             5.4 ผลการประเมินผลรูปแบบการคัดแยกผูปวย พบวา 1) ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นตอรูปแบบการคัดแยกผูปวย 

โดยเห็นวากิจกรรมในรูปแบบทําใหตนเองมีความรู ความเขาใจเรื่องการคัดแยกผูปวยเพ่ิมข้ึน เครื่องมือและแบบประเมินที่
พัฒนาข้ึนชวยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการผิดพลาด รูสึกมีความสุขและเห็นคุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากขึ้น  
2) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความเห็นวารูปแบบการคัดแยกผูปวยสามารถนําไปปฏิบัตไิดจรงิและเหมาะสมกับบรบิทแผนกอุบัตเิหตฉุุกเฉนิ
โรงพยาบาลนาน ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากการจัดเน้ือหารูปแบบการเตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลดวยการฝกอบรมเปน
เรื่องทีส่ําคัญ มีประโยชนสามารถนําไปใชไดในชีวิตจรงิ การไดทดสอบความรูและประเมินผลจากการฝกปฏิบัติจริง  การมีเครื่องมือ
ที่มีความเฉพาะเหมาะสมกับบริบทจริงทําใหผูปฏิบัติมีแนวทางการตัดสินใจ เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติและสามารถถายทอด
ประสบการณของตนเองและจากการสนทนากลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดสะทอนวารูปแบบการคัดแยกผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงและเหมาะสมกับบริบทแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนานสงผลกระทบทางบวกท้ังตอผูปวย ตอพยาบาล การปฏิบัติงาน
ของพยาบาลและผูรวมปฏิบัติงานในแผนกอยางดียิ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะประสบการณของพยาบาลท่ีไดรับสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติสามารถถายทอดใหผูอื่นไดอยางถูกตอง ทําใหพยาบาลรูสึกมีความสุขและเห็น
คุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา สุคนธจิต อุปนันชัย และ อารียวรรณ อวมตานี (2560) ศึกษา
ผลของการใชรูปแบบการคัดกรองผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินตอระยะเวลารอคอยของผูปวยและการปฏิบัติบทบาทอิสระ
ของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบวา การใชรูปแบบการคัดกรองผูปวยทําใหพยาบาลมีความมั่นใจในการใหขอมูล
ตอผูปวยและญาติสงผลทําใหผูปวยและญาติคลายความวิตกกังวลตอการรอคอยในการรักษา พยาบาลไดปฏิบัติบทบาทอิสระชวย
ใหตระหนักและรูสึกภูมิใจในการทํางานมากขึ้น  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาพยาบาลไดนําใชความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
รูปแบบการคัดแยกผูปวยใหเกิดความมั่นใจ ความภูมิใจในการถายทอดใหผูอื่นเกิดความสุขในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น   

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      6.1.1 ควรกําหนดสมรรถนะเรื่องการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินเปนสมรรถนะที่จําเปนของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินกําหนดนโยบายในการปรับปรุงงานบริการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

       6.1.2 ควรนําแนวปฏิบัติการคัดแยกผูปวยและการพยาบาลผูปวยฉุกเฉินวิกฤตไปใชในการดูแลชวยเหลือและการ
พยาบาลตั้งแตจุดเกิดเหตุ จุดแรกรับแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอกและตรวจโรคทั่วไป รวมถึงการสงตอและเช่ือมโยง
เครือขายหองฉุกเฉินภายในจังหวัด เพื่อใหผูปวยไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีและตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
One ER One Province 

6.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติการพยาบาล 
6.2.1 บุคลากรทางการพยาบาลควรมีความรู ทักษะ และประสบการณดานการดูแลผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 
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6.2.2 ควรมีการทบทวนอุบัติการณขอผิดพลาดในการคัดแยกผูปวยอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนางานตอเนื่อง 
6.2.3 ควรสนับสนุนสงเสริมแนวทางการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินใหแกพยาบาล       

ทุกแผนก รวมถึง กลุมสหสาขาวิชาชีพอืน่ที่ทํางานรวมกันเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีที่มีผูมารับบริการจํานวนมาก 
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